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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu digunakan sebagai pemberi informasi tambahan, 

pertimbangan, maupun perbandingan bagi peneliti dalam upaya memperoleh arah dan 

kerangka pikir yang jelas terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Adapun 

temuan hasil penelitian yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah kegiatan 

suatu perusahaan dalam membentuk brand image yang baik dimata konsumen yang 

berdampak pada bagi konsumen. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang terkait 

dengan brand image dan purchase intention. 

Penelitian yang pertama membahas mengenai hubungan antara brand extention 

dan brand image dengan judul “Modeling the brand extention influence on brand 

image” yang dimuat di Journal of Business Research tahun 2008 oleh Eva Martinez 

Salinas, Jose Miguel Pina Perez. 

Penelitian ini membahas tentang penguatan brand-extension melalui brand 

image, tujuan dari brand image ini adalah untuk mengurangi resiko yang ada. Peneliti 

menemukan bahwa, brand-extension dapat mempengaruhi evaluasi brand image dan 

terbentuklah model teoritis yang tersusun oleh lima faktor utama terkait dengan brand 

asosiasi, ekstensi kesesuaian dan ekstensi sikap. Model estimasi ini menggunakan 699 

data bedasarkan survey yang telah dikembangkan dibawah kondisi pasar pada saat itu. 

Hasilnya menunjukkan bahwa ekstensi terhadap sikap mempengaruhi brand image.  

m 
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 Dalam penelitian ini dijelaskan pula mengenai dimensi dari brand image yang 

diungkapkan oleh Martin and Brown (1990), lalu Aaker (1996), serta Weiss et all 

(1999). Bahwa brand image mempunyai tiga dimensi yaitu: 

1. Functional image, yang diukur melalui beberapa item pernyataan yaitu: 

- Produk tersebut mempunyai kualitas yang tinggi. 

- Produk teresebut mempunyai karakteristik yang baik dibandingkan dengan 

pesaingnya. 

- Produk tersebut mempunyai harga yang lebih murah dibandingkan dengan 

pesaingnya. 

2. Affective image, yang diukur melalui beberapa item pernyataan yaitu:   

- Produk tersebut baik. 

- Produk tersebut mempunyai fasilitas yang berbeda dengan pesaingnya. 

- Produk tersebut mampu memuaskan konsumen. 

3. Reputation image, yang diukur melalui beberapa item pernyataan yaitu:   

- Produk tersebut adalah merek terbaik. 

- Produk tersebut diterima dengan baik dipasaran. 

Penelitian yang kedua membahas mengenai Purchase intention dengan 

penelitian berjudul “How online social ties and product-related risk influence 

purchase intention: A facebook experiment” yang dimuat di Journal of Bussines 

Research tahun 2013 oleh Jyun-Ceng Wang, Ching-Hui Chang. 

Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa sebuah gambar pemrosesan 

informasi teori dan rangsangan – masyarakat (konsumen) – tanggapan, pada penelitian 

ini dikembangkan sebuah hipotesis mengenai konsumen dalam proses pengambilan 
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keputusan. Pada penelitian ini penulis menganalisis efek akibat facebook yang dimana 

facebook merupakan media online yang cukup mengikat para konsumen dalam 

menimbulkan “niat untuk membeli” dan tentunya memiliki resiko juga. Peneliti 

melakukan penelitian pada media online yaitu facebook guna menguji hipotesis 

tersebut. Setelah dilakukan penelitian ditemukan bahwa informasi mengenai produk-

produk yang ada di media online seperti facebook ternyata mempunyai daya tarik yang 

cukup kuat bagi konsumen, terlebih lagi jika produk tersebut merupakan rekomendasi 

dari teman disesama jejaring sosial. Hal ini meningkatkan kemungkinan yang 

mengatakan bahwa konsumen akan membeli produk tersebut. Mengenai resiko yang 

ada pada produk yang dijual secara online punya dampak yang kuat bagi konsumen 

dan nantinya juga akan dirasakan. Untuk produk yang memiliki resiko tinggi, informasi 

yang bisa didapat pada jejaring sosial sangat banyak dan tentunya sangat menarik bagi 

para konsumen juga banyak yang merupakan rekomendasi dari teman pada jejaring 

sosial, hal ini yang menimbulkan niat beli yang cukup kuat. Konsumen cenderung akan 

membeli produk dari teman-teman yang menyarankann karena mereka percaya, tetapi 

jika orang lain yang merekomendasi tentunya konsumen belum yakin untuk membeli 

produk tersebut.  

Dalam jurnal ini dijelaskan pula mengenai item-item pertanyaan dari purchase 

intention yang telah diuji oleh Coyle and Thorson (2001). Berikut item-item pertanyaan 

dari purchase intention: 

1. Saya akan membeli produk yang diinginkan 

2. Saya akan membeli produk tersebut ketika saya membutuhkan. 

3. Saya akan menyarakan orang terdekat/teman untuk membeli produk tersebut. 
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4. Saya pasti akan membeli produk tersebut. 

5. Saya mempunyai keinginan yang kuat untuk membeli produk tersebut. 

 

2.2 Merek 

2.2.1 Pengertian Merek 

 Suatu merek (brand) adalah label yang mengandung arti asosiasi dan 

merupakan cermin dari janji yang diucapkan oleh produsen kepada konsumen atas 

kualitas prosuk atau jasa yang telah dihasilkan. Merek yang hebat dapat berfunsi lebih 

yaitu dapat memberi warna dan getaran pada produk atau jasa yang dihasilkan. Dan 

ciri-ciri dari suatu merek dapat dikatakan hebat adalah seberapa banyak orang yang 

setia dan tetap memilih merek tersebut. Beberapa ahli maupun organisasi pemasaran 

meniliki pengertian yang berbeda tentang merek. 

 Menurut UU Merek No. 15 Tahun 2001 pasal 1 ayat 1 dalam Fandy Tjiptono, 

pengertian dari merek adalah  

“Tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan 

warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda 

dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”. 

Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi versi American Marketing 

Association yang menekankan peranan merek sebagai identifier dan differentatior. 

Bedasarkan kedua definisi tersebut, secara teknis apabila seorang pemasar membuat 

nama, logo, atau simbol baru untuk sebuah produk baru, maka ia telah menciptakan 

sebuah merek. 
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Menurut Phillip Kotler (2002:460) pengertian dari sebuah merek adalah nama, 

istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari hal-hal tersebut, yang 

dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang atau sekelompok 

penjual dan membedakannya dari produk pesaing. 

Mereka dapat memiliki enam makna, yaitu: 

1. Atribut  : Merek mengingatkan pada atribut-atribut tertentu. 

2. Manfaat : Merek bukanlah sekedar sekumpulan atribut, sebab yang dibeli 

konsumen adalah manfaat. 

3. Nilai  : Merek menyatakan sesuatu tentang nilai produsen. 

4. Budaya : Merek juga mewakili budaya produsenya. 

5. Kepribadian : Merek juga mencerminkan kepribadian tertentu. 

6. Pemakai :Merek menunjukan jenis konsumen yang membeli atau 

menggunakan produk tersebut. 

Merek membedakan produk barang atau jasa sebuah perusahaan dari produk 

saingannya, Merek bisa membuat pembeli yakin akan memperoleh kualitas barang/jasa 

yang sama jika mereka membeli ulang. Bagi penjual, merek merupakan sesuatau yang 

bisa diiklankan dan akan dikenali konsumen bila sedang diletakkan dietalase toko. 

Selain itu, merek juga menolong penjual mengendalikan pasar mereka karena pembeli 

tidak mau dibingungkan oleh produk barang/jasa yang satu dengan produk barang/jasa 

yang lain. 
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Gambar 2.1 

Gambaran Ringkas Keputusan Pemberian Merek 

 

 

 

 

Sumber: Phillip Kotler, Manajemen Pemasaran, 2002 

1. Keputusan pemberian merek 

Keputusan yang dibuat oleh perusahaan untuk pertama kalinya adalah apakah 

perusahaan harus mengembangkan suatu nama merek untuk produknya atau 

tidak. Di masa lalu merek tidak begitu penting, produsen menjual produk 

mereka dengan satuan barel, bin, atau peti dan pembeli hanya mengandalkan 

integritas penjualan. Sedangkan saat ini pemberian merek sudah merupakan 

suatu keharusan sehingga hampir tidak ada produk yang tidak diberi merek, 

karena merek dapat memudahkan penanganan produk, menjaga produksi 

supaya memenuhi standar mutu, memperkuat preferensi pembeli, serta 
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2. Keputusan sponsor merek 

Produk dapat diluncurkan sebagai merek produsen (disebut merek nasional), 

merek distributor (disebut merek pengecer, toko, atau pribadi) atau merek 

lisensi. Alternatif lain, produsen memproduksi sebagian keluaran dengan 

namanya sendiri dan sebagian yang lain dengan label distributor. Walaupun 

merek produsen cenderung mendominasi, pengecer dan penyalur besar telah 

mengembangkan merek mereka sendiri. 

3. Keputusan nama merek 

Produsen yang memutuskan untuk memberi nama merek pada produknya harus 

memilih nama merek yang akan digunakan. Strategi yang digunakan 

diantaranya: nama merek individual, nama kelompok digunakan semua produk, 

mana kelompok yang berbeda-beda untuk semua produk, nama dagang 

perusahaan dikombinasikan dengan nama produk individual. Biasanya 

perusahaan memiliki merek dengan membuat suatu daftar, mendiskusikan arti 

sebagian nama, memperdebatkan keunutngan, menghilangkan sebagainya, 

mengujinya terhadap konsumen sasaran dan menetapkan suatu pilihan akhir. 

Banyak perusahaan berusaha membuat nama merek yang unik yang  akhirnya 

erat diidentifikasikan dengan kategori produk tersebut. Dengan pertumbuhan 

pasar global yang cepat, perusahaan harus memilih nama merek dengan 

pandangan yang global. Dan nama harus mempunyai arti dan dapat diucapkan 

dalam bahasa lain. 
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4. Kepuasan strategi merek 

Perusahaan memiliki lima pilihan strategi merek, diantanya adalah: 

- Perluasan lini (line extension), terjadi jika perusahaan memperkenalkan unit 

produk tambahan dalam kategori produk yang sama denga merek yang sama, 

seperti rasa, bentuk, warna baru,dsb. 

- Perluasan merek (brand extention), sebuah perusahaan mungkin akan 

memutuskan untuk menggunkan merek yang sudah ada untuk meluncurkan 

suatu produk dalam kategori baru. Perusahaan yang tergoda untuk mengubah 

merek, harus melakukan riset seberapa baik asosiasi merek tersebut sesuai 

dengan produk baru. Hasil terbaik tercapai jika merek tersebut menghasilkan 

penjualan unutk produk lama maupun baru. 

- Multi merek (multi brand), perusahaan sering memperkenalkan merek 

tambahan dalam ketegori produk yang sama. Kadang-kadang perusahaan 

mencoba membentuk keistimewaan lain atau daya tarik untuk motif membeli 

yang lain. 

- Merek baru (new brand), ketika perusahaan meluncurkan produk dalam suatu 

kategori baru, perusahaan mungkin menemukan bahwa tidak satupun merek 

yang dimilikinya tepat untuk produk tersebut. 

- Merek bersama (co brand), yaitu dua taau lebih merek yang terkenal 

dikombinasikan dalam suatu tawaran. Tiap sponsor merek mengharapkan 

bahwa merek lain akan memperkuat preferensi mereka atau minat pembeli. 

Dalam hal yang produk yang dikemas bersama, tiap merek berharap dapat 

menjangkau konsumen baru dengan mengaitkannya dengan merek lain. 



17 

 

5. Keputusan penentuan ulang suatu merek 

Sebaik apapun suatu merek diposisikan dalam pasar, perusahaan mungkin 

harus menentukan kebali posisinya nanti bila menghadapi pesaing baru atau 

bila terjadi perubahan preferensi  pelanggan. 

Membangun merek yang kuat tidak beda dengan membangun sebuah rumah. 

Untuk memperoleh bangunan yang kukuh, kota memerlukan fondasi yang kuat. Begitu 

juga dengan membangun dan mengembangkan merek (Freddy Rangkuti,2004:5) 

1. Memiliki positioning yang tepat 

Menempatkan semua aspek secara konsisten sehingga selalu menjdai nomor 

satu dibenak pelanggan. 

2. Memiliki brand value yang tepat 

Brand value adalah nilai-nilai yang terdapat dalam merek. 

3. Memiliki konsep yang tepat 

Konsep yang baik adalah dapat mengkomunikasikan semua elemen-elemen 

brand value dan positioning yang tepat, sehingga brand image dapat terus-

menerus ditingkatkan. 

2.2.2 Manfaat Merek 

 Merek memberikan beberapa manfaat bagi penjual/produsen (Keller,2003) di 

dalam Fandy Tjiptono (2005:20) antara lain: 

- Sarana identifikasi untuk memudahkan proses penanganan atau pelacakan 

produk bagi perusahaan, terutama dalam pengorganisasian sediaan dan 

pencatatan akuntansi. 

- Bentuk proteksi hukum terhadap fitur atau aspek produk yang unik. 
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- Signal tingkat kualitas bagi para pelanggan yang puas, sehingga mereka bisa 

dengan mudah memilih dan membelinya lagi dilain waktu. 

- Sarana menciptakan asosiasi dan makna unik yang membedakan produk dari 

para pesaing. 

- Sumber keunggulan kompetitif, terutama melalui perlindungan hukum, 

loyalitas pelanggan, dan citra unik yang terbentuk dalam benak konsumen. 

- Sumber financial returns, terutama menyangkut pendapatan masa datang. 

- Identifikasi : Bisa dilihat dengan jelas, memberikan makna bagi produk 

gampang mengidentifikasi produk yang dibutuhkan. 

- Praktikalitas : Memfasilitasi oenghematan waktu dan energi melalui 

pembelian ulang identik dan loyalitas. 

- Jaminan : Memberikan jaminan kepada konsumen bahwa mereka bisa 

mendapatkan kualitas yang sama sekalipun pembelian dilakukan di tempat 

yang berbeda. 

- Optimasi : Memberikan kepastian bahwa konsumen dapat membeli 

alternative terbaik dalam kategori produk tertentu dan pilihan terbaik unutk 

tujuan spesifik. 

- Karakterisasi : mendapatkan konfirmasi mengenai citra diri konsumen atau 

citra yang ditampilkan kepada orang lain. 

- Kontinuitas : Kepuasan terwujud melalui familiaritas dan intimasi dengan 

merek yang telah digunakan atau dikonsumsi pelanggan secara bertahun-tahun. 

- Hedonistik : Kepuasan terkait dengan daya tarik merek, logo, dan 

komunikasinya. 
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- Etis  : Kepuasan berkaitan dengan perilaku bertanggung jawab merek 

bersangkutan dalam hubunganya dengan masyarakat. 

Tabel 2.1 

Manfaat-Manfaat Merek 
 

No Manfaat Merek Deskripsi 

1. Manfaat Ekomik - Merek merupakan sarana bagi perusahaan 

unutk saling bersaing merebutkan pasar. 

- Konsumen memilih merek bedasarkan value 

for money yang ditawarkan berbagai macam 

merek. 

- Relasi antara merek dengan konsumen 

dimulai dengan penjualan. Premium harga 

bisa berfungsi layaknya asuransi resiko bagi 

perusahaan. Sebagian besar konsumen lebih 

suka memilih penyedia jasa yang lebih 

mahal namun diyakininya lebih 

memuaskannya ketimbang memilih 

penyedia jasa yang lebih murah tidak jelas 

kinerjanya. 

2. Manfaat Fungsional - Marek memberikan peluang bagi 

diferensiasi. Selain memperbaiki kualitas 

(diferensiasi vertikal), perusahaan-

perusahaan juga memperluas juga mereknya 

dengan tipe-tipe produk baru (diferensiasi 

horizontal). 

- Merek memberi jaminan kualitas. Apabila 

konsumen memberi merek yang sama 

lagi,maka ada jaminan bahwa kinerja merek 

tersebut akan konsisten dengan sebelumnya. 
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No Manfaat Merek Deskripsi 

- Pemasar merek berempati dengan para 

pemakai akhir masalah yang akan di atasi 

merek  yang ditawarkan. 

- Merek memfasilitasi ketersediaan produk 

secara luas. 

- Merek memidahkan iklan dan sponsorship 

3. Manfaat psikologis - Merek merupakan penyederhanaan atau 

simplifikasi dari semua informasi  produk  

yang perlu diketahui konsumen. 

- Pilihan merek tidak selalu didasarkan pada 

pertimbangan rasional. Dalam banyak kasus, 

faktor emosional (seperti gengsi dan citra 

sosial) memainkan peran dominan dalam 

keputusan pembelian (purchase decision). 

- Mereka bisa memperkuat citra diri dan 

persepsi orang lain terhadap 

pemakai/pemiliknya. 

- Brand symbolism tidak hanya berpengaruh 

pada persepsi orang lain, namun juga pada 

identifikasi diri sendiri dengan objek 

tertentu. 

 

2.2.3 Teori Brand 

1. Brand Equity 

Menurut Kotler (2006:258), brand equity adalah nilai yang diberikan pada 

produk dan jasa, nilai tersebut dapat mempengaruhi bagaimana cara konsumen 
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berpikir, merasakan dan merespek merek, sama baiknya dengan harga dan 

keuntungan yang diberikan merek terhadap perusahaan. 

2. Brand Loyalty 

Aaker (1997:56) mendefinisikan loyalitas merek (brand loyalty) sebagai suatu 

ukuran keterkaitan pelanggan kepada sebuah merek. Ukuran ini mampu 

memberikan gambaran tentang mungkin tidaknya seorang pelanggan beralih 

ke merek lain yang ditawarkan oleh kompetitor, terutama jika pada merek 

tersebut didapati adanya perubahan, baik menyangkut harga ataupun atribut 

lainnya. Seorang pelanggan yang sangat loyal kepada suatu merek tidak akan 

dengan mudah memindahkan pembeliannya ke merek lain, apa pun yang 

terjadi dengan merek tersebut. Bila loyalitas pelanggan terhadap suatu merek 

meningkat, kerentanan kelompok pelanggan tersebut dari ancaman dan 

serangan merek produk pesaing dapat dikurangi. Dengan demikian, brand 

loyalty merupakan salah satu indikator inti dari brand equity yang jelas terkait 

dengan peluang penjualan, yang berarti pula jaminan perolehan laba 

perusahaan di masa mendatang. 

3. Brand Awarness 

Brand Awareness menurut Kotler (2006:268) adalah kemampuan pembeli 

potensial untuk mengenal dan mengingat bahwa semua  brand adalah sebuah 

bagian dari sebuah kategori produk tertentu.  

4. Brand Association 

Menurut Tjiptono (2005), brand association adalah segala sesuatu yang terkait 

dengan memori terhadap suatu merek. Brand association berkaitan erat dengan 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/05/brand-equity-kekuatan-suatu-merek.html
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brand image, yang didefinisikan sebagai serangkaian asosiasi merek dengan 

makna tertentu. Asosiasi merek memiliki tingkat kekuatan tertentu dan akan 

semakin kuat seiring dengan bertambahnya pengalaman konsumsi atau 

eksposur dengan merek spesifik. 

5. Brand image 

Menurut Aaker (dalam Simamora, 2006:6), brand image dipandang sebagai, 

bagaimana merk dipersepsikan oleh konsumen. Adapun bedasarkan Rangkuti 

(2004:244), “Brand image adalah sekumpulan asosiasi merek yang dapat 

dipersepsikan oleh konsumenm terhadap merek  tertentu”. Sedangkan menurut 

Tjiptono (2005:49), brand image atau brand description yakni deskripsi 

tentang asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap merek tertentu. 

2.3 Brand image (Citra Merek) 

2.3.1 Pengertian Brand image (Citra Merek) 

 Menurut Aaker (dalam Simamora, 2006:6), brand image dipandang sebagai, 

bagaimana merk dipersepsikan oleh konsumen. Adapun bedasarkan Rangkuti 

(2004:244), “Brand image adalah sekumpulan asosiasi merek yang dapat dipersepsikan 

oleh konsumenm terhadap merek  tertentu”. Sedangkan menurut Tjiptono (2005:49), 

brand image atau brand description yakni deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan 

konsumen terhadap merek tertentu. 

 Menurut Kotler, brand image adalah sejumlah keyakinan tentang merek. 

Menurut Aaker, brand image dianggap sebagai “bagaimana merek dipersepsikan oleh 

konsumen”. Berkenaan dengan persepsi, menurut Davis, seperti halnya manusia, 

merek juga bisa digambarkan melalui kata sifat (adjective), kata keterangan (adverb), 
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atau frase (phrase). Davis juga mengatakan bahwa brand image meiliki dua komponen, 

yaitu asosiasi merek dan brand personal, (Simamora, 2003:65) 

 Menurut Kotler (2007:346), brand image ialah persepsi dan keyakinan yang 

dilakukan konsumen, seperti tercermin dalam asosiasi yang terjadi dalam memori 

konsumen. 

 Kotler (2002: 215) mendefinisikan brand image sebagai seperangkat 

keyakinan, ide, dan kesan yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu merek. Karena 

itu sikap dan tindakan konsumen terhadap suatu merek sangat ditentukan oleh brand 

image tersebut. 

 Kotler (2002: 225) juga menambahkan bahwa brand image merupakan syarat 

dari merek yang kuat dan image adalah persepsi yang relatif konsisten dalam jangka 

panjang (enduring perception). Jadi tidak mudah untuk membentuk image, sehingga 

bila terbentuk akan sulit mengubahnya. Image yang dibentuk harus jelas dan memiliki 

keunggulan bila dibandingkan dengan pesaingnya. Saat perbedaan dan keunggulan 

brand dihadapkan dengan  brand lain, menculah posisi brand. 

 Jadi, pada dasarnya sama dengan proses persepsi, karena brand terbentuk dari 

persepsi yang terbentuk lama. Setelah melalui tahap yang terjadi dalam proses persepsi, 

kemudian dilanjutkan pada tahap keterlibatan konsumen. Level keterlibatan ini selain 

mempengaruhi persepsi juga mempengaruhi fungsi memori. 

 Menurut Kotler (2002) mengambil beberapa kesimpulan tentang brand image 

sebagai berikut: 
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1. Brand image merupakan pemahaman konsumen mengenai merek secara 

keseluruhan, kepercayaan konsumen terhadap merek dan bagaimana 

pandangan konsumen tentang merek. 

2. Brand image tidak semata ditentukan oleh bagaimana pemberian nama yang 

baik kepada sebuah produk, tetapi juga dibutuhkan bagaimana cara 

memperkenalkan produk tersebut agar dapat menjadi sebuah memori bagi 

konsumen dalam membentuk suatu persepsi akan sebuah produk. 

3. Brand image sangat berpatokan pada pemahaman, kepercayaan, dan pandangan 

atau persepsi konsumen terhadap suatu merek. 

4. Brand image dapat dianggap jenis asosiasi yang muncul dibenak konsumen 

ketika mengingat sebuah merek tertentu. Asosiasi tersebut secara sederhana 

dapat muncul dalam bentuk pemikiran atau citra tertentu yang dikaitkan pada 

suatu merek. 

5. Brand image sangat berpatokan pada pemahaman, kepercayaan, dan pandangan 

atau persepsi konsumen terhadap suatu merek. 

6. Brand image dapat dianggap jenis asosiasi yang muncul dibenak konsumen 

ketika mengingat sebuah brand tertentu. Asosiasi tersebut secara sederhana 

dapat muncul dalam bentuk pemikiran atau citra tertentu yang dikaitkan pada 

suatu merek. 

7. Brand image yang positif akan membuat konsumen menyukai suatu produk 

dengan merek yang bersangkutan di kemudian hari, sedangkan bagi produsen 

brand image yang baik akan mnghambat kegiatan pemasaran pesaing. 
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8. Brand image merupakan faktor yang penting yang dapat membuat konsumen 

mengeluarkan keputusan untuk mengkonsumsi bahkan sampai tahap kepada 

loyalitas di dalam menggunakan suatu brand produk tertentu, karena brand 

image mempengaruhi hubungan emosional antara konsumen dengan suatu 

brand, sihingga brand yang penawarannya sesuai dengan kebutuhan akan 

terpilih untuk dikonsumsi. 

 

2.3.2 Manfaat Brand image 

 Sutisna (2001:83) menyatakan terdapat beberapa manfaat dari brand image 

yang positif antara lain: 

a. Konsumen yang memiliki citra positif terhadap suatu brand, lebih mungkinkan 

untuk melakukan pembelian. 

b. Perusahaan dapat mengembangkan lini produk dengan memanfaatkan citra 

positif yang telah terbentuk terhadap brand produk lama. 

c. Kebijakan family branding dan leverege branding dapat dilakukan jika brand 

image produk yang telah ada positifnya. 

 

2.4 Purchase intention 

Purchase intention adalah sesuatu hal yang mewakili konsumen yang 

mempunyai kemungkinan, akan, rencana atau bersedia untuk membeli suatu produk 

atau layanan di masa depan. Peningkatan niat pembelian ini berarti peningkatan 

kemungkinan pembelian ( Dodds Et Al,1991; Schiffman dan Kanuk, 2007 ). Para 

peneliti juga bisa menggunakan niat membeli sebagai indikator penting untuk 
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memperkirakan perilaku konsumen. Ketika konsumen telah mempunyai niat untuk 

membeli yang positif ini bentuk komitmen pada sebuah merek, bahwa merek itu positif 

dan baik. Hal tersebutlah yang mendorong pembelian yang pada akhirnya akan 

dilakukan oleh konsumen ( Fishbein dan Ajzen, tahun 1975; Schiffman dan Kanuk, 

2007 ). 

Purchase intention atau minat beli menurut Assael (1995) merupakan 

kecenderungan konsumen untuk membeli suatu merek atau mengambil tindakan yang 

berhubungan dengan pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen 

melakukan pembelian. 

Pengertian minat beli menurut Howard (1994) dalam Durianto dan Liana 

(2004) adalah sesuatu yang berhubungan dengan rencana konsumen untuk membeli 

produk tertentu serta berapa banyak unit produk yang dibutuhkan pada periode tertentu. 

Dapat dikatakan bahwa minat beli merupakan pernyataan mental dari konsumen yang 

merefleksikan rencana pembelian sejumlah produk dengan merek tertentu. Hal ini 

sangat diperlukan oleh para pemasar untuk mengetahui minat beli konsumen terhadap 

suatu produk, baik pemasar maupun ahli ekonomi menggunakan variabel minat untuk 

memprediksi perilaku konsumen di masa yang akan datang. 

Bearman (2001) mengemukakan bahwa tumbuhnya minat beli seseorang 

diakibatkan oleh unsur-unsur yang terdiri dari lima tahapan: 

1. Rangsangan, merupakan suatu syarat untuk ditujukan untuk mendorong atau 

menyebabkan seseorang bertindak. 

2. Kesadaran, merupakan sesuatu yang memasuki pemikiran seseorang dan 

dipengaruhi oleh produk dan jasa itu sendiri. 
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3. Pencarian informasi, yaitu informasi intern yang bersumber dari pribadi 

konsumen itu sendiridalam memilih produk ataupun jasa yang dapat 

memuaskan dirinya, infomasi yang diperoleh dari luar konsumen itu misalnya, 

melalui iklan ataupunsumber social (teman, keluarga, dan kolega), memastikan 

sifat yang khas dari pemilihan yang ada, yaitu konsumen membandingkan 

beberapa produk yang sejenis kemudian memilih salah satu produk yang 

dianggap mampu memuaskannya. 

4. Pemilihan alternative, tahap ini dilakukan jika konsumen menghadapi pilihan 

yang sulit terhadap produk ataupun jasa yang telah ada 

5. Pembelian, tahap dimana konsumen benar-benar bertindak untuk melakukan 

pembelian atas barang atau jasa yang telah dipilihnya. 
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2.5 Kerangka Pikir Penelitian 

 Dengan berbagai merek mobil yang ada di pasar penelitian dilakukan di dealer  

AUTO 2000. Hal ini dimaksudkan unutk mengetahui bagaimana brand image yang 

terdiri dari functional image, affective image, reputation image yang dapat 

mempengaruhi terhadap purchase intention mobil merek Toyota Avanza. 

 Untuk memberikan dukungan terhadap  penelitian ini dengan mengacu pada 

menelitian terdahulu maupun kajian teori/ landasan teori yang terkait dengan brand 

image maupun purchase intention oleh konsumen. 

 Analisa yang digunakan dengan menggunakan analisa kuantitatif yang berupa 

uji validitas, uji realibilitas, uji asumsi klasik, metode regresi berganda. Sedangkan 

untuk pengujian hipotesa dugunakan uji F dan uji t. 

 Dari hasil analisa tersebut diperoleh hasil penelitian maupun pengujian hipotesa 

serta Impliksi hasil penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.2 
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Gambar 2.2 

Kerangka Pikir 
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2.6 Hipotesis 

Gambar 2.3 

Model Hipotesis 
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Hipotesis adalah suatu jawaban permasalahan sementara yang bersifat dugaan 

dari suatu penelitian. Dugaan ini harus dibuktikan kebenarannya melalui data empiris 

(fakta lapangan). Hipotesis  dapat benar atau terbukti setelah didukung oleh fakta-fakta 

dari hasil penelitian lapangan. 

Bedasarkan konsep penelitian yang ada, maka dapat dirumuskan hipotesis-

hipotesis statistik yang ajan di uji dalam penelitian ini adalah: 

Hipotesis I :  Dimensi Brand image yang terdiri dari functional image (X1), 

affective image (X2), reputation image (X3) berpengaruh simultan 

terhadap Purchase intention 

Hipotesis II :  Dimensi Brand image yang terdiri dari functional image (X1), 

affective image (X2), reputation image (X3) berpengaruh parsial 

terhadap Purchase intention 

Hipotesis III : Dimensi reputation image merupakan dimensi yang paling dominan 

 

 


